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 NEW DESIGN COMPOSITE S.R.L.  
NEW DESIGN COMPOSITE, este o societate cu raspundere limitata, infiintata in 
anul 2002, avand capital integral privat, care isi desfasoara activitatea in Pitesti, 
judetul Arges. Este o organizatie orientata catre piata, dar si catre obtinerea de 
profit. Are ca obiect de activitate productia diverselor articole realizate din rasini 
armate cu fibra de sticla si materiale compozite. Succesul de care se bucura se 
datoreaza, in special, valorilor care au ghidat politica organizatiei si care inglobeaza 
spiritul, filozofia si practicile zilnice ale organizatiei, principii care au stat la baza 
relatiilor cu clientii, partenerii si angajatii. NEW DESIGN COMPOSITE are un mod 
de gandire deschis catre idei noi si solutii de imbunatatire a produselor. Avem o 
productie diversificata, de inalta calitate, in legatura directa cu capacitatea 
tehnologica ce ne permite sa satisfacem orice exigente ale pietii, avand flexibilitatea procesului 
productiv ca un atuu in infruntarea numeroasele probleme tehnice care se pot intalni la implanturile 
industriale. 

https://www.facebook.com/NewDesignComposite  
 

 COFETĂRIA RIBANA EVE PITEȘTI – DELICIUL ARE UN NUME!  
Noi, la Cofetăria Ribana EVE PITEȘTI, credem că o prăjitură bună ar 
trebui să fie mai mult decât un simplu desert dulce. O prăjitură bună ar 
trebui să fie o încântare pentru ochi și o desfătare pentru suflet… Gustul 
și aroma care te poartă înapoi în copilărie. O bucurie făcută cu drag celor 
mici, preparată integral din ingrediente naturale și sănătoase. Este exact 
ceea ce noi, Ribana Eve, oferim prin cele doua cofetării din Pitești: 
prăjituri de casă, cozonaci, torturi și produse de cofetărie, 
preparate după retete proprii și tradiționale. 
PREPARATELE DE COFETARIE RIBANA EVE NU CONTIN E-URI, MARGARINA, PLICURI INSTANT 
SAU PRAF DE COPT. 
Vă așteptăm în Cofetăriile RIBANA EVE din Pite;ti: RIBANA EVE Centru, Strada Victoriei nr. 27 
(telefon 0744706306) și RIBANA EVE Exercițiu, Str. Nicolae Crețulescu, Bloc A5, parter (telefon 
0770324089). 
Primim comenzi pentru ocazii festive: torturi, candy bar, cozonaci de casă, prăjituri de casă. 
https://cofetaria-ribana-eve.ro/ 
 

 TAJ – THE SECRET GARDEN - ATELIER FLORAL 
Bdul Frații Golești nr. 13, Pitești 
http://tajboutique.ro/povestea-noastra/ 
Poți să îi treci pragul și să admiri florile zilnic.  
Cu multă creativitate, dedicație, educație în designul floral, îndrumați de 
floriști recunoscuți la nivel internațional, cu câteva străluciri și flori 
delicate, Atelierul Floral TAJ – THE SECRET GARDEN a înflorit pentru toți 
cei ce iubesc florile. Ni se propun concepte noi, executate cu pasiune, cu 
elemente speciale, pentru evenimente încântătoare.  
Se creează aranjamente florale care să transmită armonie și emoții și se oferă servicii de 
design floral într-o manieră modernă, dinamică. Se creează o experiență personalizată 
pentru fiecare client. Acest atelier de flori este pentru tine! 

https://www.facebook.com/NewDesignComposite
https://cofetaria-ribana-eve.ro/
http://tajboutique.ro/povestea-noastra/
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